
Anexa 1 

PLANUL DE IMPLEMENTARE Al SDR NORD PENTRU ANUL 2019 

 

Obiective/măsuri 
Acţiuni  Subacţiuni 

Perioada de 

realizare 

(trimestru) 

Indicatori 
 Sursa de 

finanţare 

Responsa

bili   
Parteneri  Riscuri  

I II III IV       

1 

 

I. OBIECTIV 1.   ACCES ASIGURAT LA SERVICII ȘI UTILITĂȚI PUBLICE CALITATIVE 

MĂSURA 1.1 

Dezvoltarea  

infrastructurii de 

importanță 

regională și locală 

1.1.1 Implementarea 

programelor și 

proiectelor  de 

infrastructură fizică și 

utilități publice în 

domeniile DRL, AAC, 

MDS  

 

 Implementarea Programelor 

regionale sectoriale  în domeniile 

Aprovizionare cu apă și 

canalizare (AAC); Managementul 

deșeurilor solide (MDS)  

 Implementarea proiectelor 

conform cadrului logic 

 Monitorizarea  implementării 

proiectelor 

    Nr. proiecte 

implementate din 

sursele FNDR 

Nr. proiecte 

implementate din 

surse externe de 

finanțare 

Nr. planuri locale 

armonizate cu 

politica DR 

 

FNDR 

 

GIZ 

SMP APL din 

RDN 

Neacceptarea 

stipulărilor din 

contractul de 

finanțare 

Executarea 

necalitativă a 

lucrărilor de 

către OE 

Necorespundere

a DT cu situația 

din teren 

 Elaborarea documentației 

tehnice pentru conceptele de 

proiecte viabile dezvoltate în baza 

PRS în domeniul AAC din RDN 

    4 set DT elaborate 

pentru 4 proiecte 

în AAC 

GIZ SMP GIZ/APL 

din RDN 

Conlucrare 

scăzută din 

partea APL 

 Asigurarea vizibilității 

proiectelor în curs de realizare 

prin intermediul articolelor şi a 

materialelor promoționale 

    Nr. acţiuni 

desfăşurate 

Nr. emisii 

radio/Tv 

Nr. articole 

publicate 

FNDR, 

surse 

externe 

Specialist 

comunicare 

AP/ GIZ/ 

Parteneri de 

dezvoltare 

Insuficiența 

resurselor 

financiare 

MĂSURA 1.2 

Optimizarea 

serviciilor publice 

în domeniul MDS, 

AAC  

 

1.2.1 Sensibilizarea 

comunităților asupra 

cooperării 

intercomunitare în 

domeniul MDS şi AAC 

 Desfășurarea ședințelor 

regionale cu privire la practicile 

pozitive de CIC  

 Organizarea vizitelor de studii 

la proiecte naţionale 

 Acordarea suportului 

consultativ operatorilor regionali 

în dezvoltarea şi gestionarea 

serviciilor de MDS şi AAC 

    Nr. ședințe 

desfășurate 

Nr. vizite de 

studii desfăşurate 

Nr. participanţi 

Nr. consultări 

oferite 

GIZ 

Donatori 

externi 

APL  

 

SMP/ 

SPRCE 

 

MADRM 

Proiectul 

MSPL GIZ 

/APL din 

RDN 

/Parteneri 

Conlucrare 

scăzută din 

partea APL 

Ignorarea 

instituțiilor 

Delegarea altor 

persoane străine 

domeniului 

1.2.2 Acordarea 

suportului consultativ 

operatorilor din RDN în 

domeniul dezvoltării 

 Desfășurarea ședințelor de 

informare și consultare cu  

operatorii economici ce activează 

în domeniul prestării serviciilor de 

    Nr. ședințe 

desfășurate 

Nr. persoane 

informate/consult

GIZ 

Donatori 

externi 

APL  

SMP  

 

MADRM 

Proiectul 

MSPL  

GIZ /APL 

Interes scăzut 

din partea 

operatorilor de 

AAC/MDS 
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serviciilor de MDS și 

AAC 

MDS și AAC din RDN ate 

Nr. consultări 

oferite 

 din RDN 

/Parteneri 

Delegarea altor 

persoane străine 

domeniului 

MĂSURA 1.3 

Promovarea 

eficienței 

energetice 

1.3.1 Implementarea 

Programului sectorial  

regional și  proiectelor 

în domeniul EE a 

clădirilor publice 

 Implementarea proiectelor 

conform cadrului logic 

  Monitorizarea  

implementării proiectelor  

 Elaborarea documentației 

tehnice pentru conceptele de 

proiecte viabile dezvoltate în baza 

PRS în domeniul EE a clădirilor 

publice din RDN 

    Nr. proiecte 

implementate din 

sursele FNDR 

Nr. proiecte 

implementate din 

surse externe de 

finanțare 

Nr. planuri locale 

armonizate cu 

politica DR 

2 set DT elaborate 

pentru 2 proiecte 

în EE  

 

FNDR 

GIZ 

SMP GIZ/APL 

din RDN 

Conlucrare 

scăzută din 

partea APL 

Neacceptarea 

stipulărilor din 

contractul de 

finanțare 

Executarea 

necalitativă a 

lucrărilor de 

către OE 

Necorespundere

a DT cu situația 

din teren 

 Asigurarea vizibilității 

proiectelor în curs de realizare 

prin intermediul articolelor şi a 

materialelor promoționale 

    Nr. acţiuni 

desfăşurate 

Nr. emisii 

radio/Tv 

Nr. articole 

publicate 

FNDR, 

surse 

externe 

Specialist 

comunicare 

AP/ GIZ/ 

Parteneri de 

dezvoltare 

Insuficiența 

resurselor 

financiare 

1.3.2 Sporirea nivelului 

de conștientizare și de 

promovare a 

beneficiilor utilizării 

surselor de energie 

regenerabile 

 Organizarea și participarea la 

evenimentele de promovare a 

beneficiilor utilizării surselor de 

energie regenerabile, inclusiv  în 

cadrul săptămânii ”Moldova Eco 

energetică” 

 

 

 

 

    Nr. evenimente 

Nr. participanţi 

FEE 

PEBM 

SPRCE 

  

AEE 

PEBM 

Insuficienţa 

resurselor 

financiare 

II. OBIECTIV 2. CREȘTERE ECONOMICĂ SUSTENABILĂ ÎN REGIUNE 
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MĂSURA 2.1 

Consolidarea 

rețelei de centre 

urbane 

 

2.1.1 Facilitarea 

dezvoltării centrelor 

urbane cu potenţial de 

creştere economică   

 Oferirea de consultanță 

municipiilor/orașelor selectate în 

pregătirea  programelor și 

proiectelor de revitalizare urbană 

(Bălți, Edineț, Soroca, Ocnița, 

Briceni) 

 Avizarea programelor de 

revitalizare urbană  

    Nr. consultări 

oferite 

Nr. avize oferite 

 

Guvernul 

Poloniei 

SPRCE MADRM 

Autoritățile 

locale / 

orașele  

ONG-uri 

interesate 

Conlucrare și 

interes scăzut 

din partea APL 

MĂSURA 2.2 

Facilitarea 

dezvoltării 

mediului de afaceri  

 

2.2.1 Implementarea 

Programului regional 

sectorial în domeniul 

infrastructurii de suport 

în afaceri (ISA) 

 Identificarea și cartografierea 

lanțului valoric al fructelor 

 Informarea și sensibilizarea 

producătorilor din RDN despre 

oportunitățile asocierii 

 Facilitarea dezvoltării 

abilităților antreprenoriale ale 

locuitorilor din RDN 

 Dezvoltarea centrului de 

informare a IMM-urilor în cadrul 

ADR Nord 

 Furnizarea de micro-granturi 

pentru IMM-uri și start-up-uri 

localizate în  incubatoarele de 

afaceri din regiune  

 Promovarea investițiilor în 

RDN în cadrul platformei web 

create pe site-ul ADR Nord  

 Elaborarea studiilor de 

fezabilitate a proiectelor de 

investiții în regiune 

 Elaborarea manualului pentru 

antreprenori din mediul rural în 

    1 lanț valoric 

identificat  

1 hartă elaborată 

Nr. ședințe 

desfășurate 

Nr. participanți 

Nr. asociații 

facilitate 

Nr. consultări 

oferite  

Nr. instruiri 

Nr. participanți 

Nr. granturi 

acordate  

1 studiu de 

fezabilitate 

elaborat 

1 manual elaborat 

 

FNDR/ 

Guvernul 

Cehiei/ 

alte surse 

SPRCE APL 

ME/CCI / 

ODIMM/ 

Agenția 

pentru 

investiții 
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domeniul dezvoltării produsului 

și marketing 

2.2.2 Implementarea 

proiectelor de 

dezvoltare regională 

pentru dezvoltarea 

mediului de afaceri 

 Implementarea proiectelor 

conform cadrului logic 

  Monitorizarea  implementării 

proiectelor 

    

    Nr. proiecte 

implementate din 

FNDR 

Nr. proiecte 

implementate din 

surse externe de 

finanțare 

 Nr. planuri locale 

armonizate cu 

politica DR  

 

FNDR SMP 

SPRCE 

APL din 

RDN 

Neacceptarea 

stipulărilor din 

contractul de 

finanțare 

Executarea 

necalitativă a 

lucrărilor de 

către OE 

Necorespundere

a DT cu situația 

din teren 

 Asigurarea vizibilității 

proiectelor în curs de realizare 

prin intermediul articolelor şi a 

materialelor promoționale 

    Nr. materialelor 

promoționale 

Nr. emisii 

radio/TV/articole 

difuzate 

FNDR, 

surse 

externe 

Specialist 

comunicare 

APL, 

Parteneri de 

dezvoltare 

Insuficiența 

resurselor 

financiare 

MĂSURA 2.3 

Susținerea 

domeniului de 

cercetare, inovare 

şi transfer 

tehnologic    

2.3.1   Analiza situaţiei 

în domeniul cercetare, 

inovare şi transfer 

tehnologic din RDN   

 Inițierea elaborării Strategiei 

privind Specializarea inteligentă 

în RDN 

    1 Strategie în 

proces de 

elaborare 

FNDR SPRCE UE Insuficiența 

resurselor 

financiare 

2.3.2 Implementarea 

proiectului pentru 

dezvoltarea  domeniului 

de cercetare, inovare şi 

transfer tehnologic 

 Implementarea proiectelor 

conform cadrului logic 

  Monitorizarea  implementării 

proiectelor 

    Nr. proiecte 

implementate din 

surse FNDR 

Nr. proiecte 

implementate din 

surse externe de 

finanțare 

1 SDD locală 

armonizată cu 

politica DR  

 

FNDR SMP APL din 

RDN 

Neacceptarea 

stipulărilor din 

contractul de 

finanțare 

Executarea 

necalitativă a 

lucrărilor de 

către OE 

Necorespundere

a DT cu situația 

din teren 

 Asigurarea vizibilității 

proiectelor în curs de realizare 

    Nr. materialelor 

promoţionale 

FNDR, 

surse 

Specialist 

comunicare 

APL, 

Parteneri de 

Insuficiența 

resurselor 
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prin intermediul articolelor şi a 

materialelor promoționale 

Nr. emisii 

radio/TV/articole 

difuzate  

externe dezvoltare financiare 

 Facilitarea creării 

parteneriatelor între mediul 

academic, antreprenorial, public 

și asociativ 

    Nr. parteneriate 

crate 

FNDR, 

Guvernul 

Cehia 

(PiN), 

alte surse 

externe 

SMP/SPRC

E/jurist 

 

ADR Nord/ 

USARB/ 

APL/ZEL/ 

PI/IA 

 

MĂSURA 2.4 

Dezvoltarea 

potențialului şi 

infrastructurii 

turistice 

   

2.2.1 Implementarea 

Programului regional 

sectorial în domeniul 

sporirii atractivității 

turistice 

 Elaborarea studiului de 

prefezabilitate privind 

accesibilitatea turistică a peșteri 

,,Emil Racoviță” 

 Elaborarea catalogului 

bucatelor tradiționale specifice 

Regiunii Nord 

  Facilitarea dezvoltării 

abilităților antreprenoriale ale 

locuitorilor din RDN în domeniul 

turism 

 Traducerea/machetarea 

Ghidului turistic al RDN 

    1 studiu de 

prefezabilitate  

elaborat/publicat 

pe pagina web 

Nr. de evenimente 

organizate 

Nr. de persoane 

informate 

1 ghid 

tradus/machetat/i

mprimat 

FNDR, 

Guvernul 

Estonia 

SPRCE Parteneri 

ADR Nord 

În cazul lipsei 

surselor 

financiare se va 

amâna până la 

găsirea surselor 

2.2.2 Implementarea 

proiectelor de 

dezvoltare regională 

pentru dezvoltarea 

turismului în RDN 

 Implementarea proiectelor 

conform cadrului logic 

 Monitorizarea  implementării 

proiectelor 

    Nr. proiecte 

implementate din 

surse FNDR 

Nr. proiecte 

implementate din 

surse externe de 

finanțare 

Nr. planuri locale 

armonizate cu 

politica DR   

 

FNDR SMP 

SPRCE 

APL din 

RDN 

Neacceptarea 

stipulărilor din 

contractul de 

finanțare 

Executarea 

necalitativă a 

lucrărilor de 

către OE 

Necorespundere

a DT cu situația 

din teren 

 Asigurarea vizibilității 

proiectelor în curs de realizare 

    Materiale 

promoționale 

FNDR, 

surse 

SPRCE  APL, 

Parteneri de 

Insuficiența 

resurselor 
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prin intermediul articolelor şi a 

materialelor promoționale 

elaborate/ 

diseminate 

externe dezvoltare financiare 

2.2.3 Promovarea 

potențialului turistic 

regional 

 Promovarea  potențialului 

turistic RDN în rețele de 

socializare și evenimentele, 

regionale, naționale și 

internaționale 

    Nr. 

articole/materiale 

publicate 

Nr. persoane 

informate   

 

FNDR, 

surse 

externe 

Specialist 

comunicare 

APL 

Parteneri 

 

MĂSURA 2.5 

Dezvoltarea 

performanţelor şi 

capacităţilor 

competitive a forţei 

de muncă din RDN 

2.5.1 Consolidarea  

capacităților 

competitive ale 

capitalului uman 

regional 

  Atragerea surselor externe 

prin proiecte pentru organizarea 

trening-urilor în diverse domenii  

    Nr trainig-uri 

desfășurate 

Nr persoane 

instruite 

Surse  

externe 

SPRCE  

  

USARB/ 

ONG din 

RDN/ 

parteneri 

externi 

(Estonia, 

Polonia 

etc.) 

În cazul lipsei 

surselor 

financiare se va 

amâna până la 

găsirea surselor 

III. OBIECTIV 3. GUVERNANȚĂ ÎMBUNĂTĂȚITĂ ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII REGIONALE 

MĂSURA 3.1 

Crearea și 

dezvoltarea 

instrumentelor de 

suport pentru 

procesul de 

dezvoltare 

regională 

 

3.1.1 Participarea la 

perfectarea cadrului 

legislativ-normativ a 

politicii de dezvoltare 

regională 

 Elaborarea propunerilor de 

îmbunătăţire a cadrului legislativ-

normativ a politicii de dezvoltare 

regională 

    Nr propuneri  

elaborate/acceptat

e  

FNDR 

 

Specialişti 

ADR 

Parteneri 

ADR Nord 

Tergiversarea 

procesului de 

schimbare a 

legislației 

3.1.2 Participarea la 

crearea instrumentului 

de monitorizare a 

proiectelor și 

indicatorilor regionali  

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborarea propunerilor 

privind perfecționarea 

mecanismului de monitorizare a 

politicii regionale 

    Nr de propuneri  

elaborate/acceptat

e  

FNDR 

 

Specialişti 

ADR 

Parteneri 

ADR Nord 

Insuficienţa  

competenţelor 

 Actualizarea bazei de date cu 

indicatori regionali 

    Volum informaţii 

stocate 

FNDR SPRCE BNS/APL Insuficienţa  

competenţelor 

 Elaborarea hărţilor tematice     Nr. hărţi create FNDR SPRCE VARAM Nu sunt 

 Actualizarea Profilului socio-

economic 

    1 profil regional 

actualizat 

FNDR SPRCE BNS/APL Nu sunt 
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MĂSURA 3.2 

Dezvoltarea 

capacităţilor APL 

în planificare, 

managementul 

proiectelor şi 

atragerea 

investiţiilor  

3.2.1 Suport actorilor 

regionali în elaborarea 

proiectelor şi  atragerea 

surselor financiare 

pentru proiectele 

regionale din fondurile 

internaţionale 

 Instruirea și informarea 

membrilor CRD Nord 

    48 membri CRD 

Nord instruiți 

Nr. ședințe de 

instruire  

desfășurate 

Nr. vizite de 

studiu  

desfășurate 

GIZ SPRCE GIZ Lipsa interesului 

din partea CRD 

 Dezvoltarea capacităţilor APL     Nr. beneficiari 

instruiți 

Nr. instruiri 

efectuate 

FNDR SPRCE  

SMP 

 

GIZ  

 Formarea continuă a 

specialiştilor ADR Nord conform  

Programului de instruire a 

angajaţilor ADR pentru anul 

2019 

    Nr.  specialiști 

instruiți 

Nr. instruiri 

efectuate 

FNDR 

Surse 

externe 

Specialişti 

ADR 

GIZ  

 Dezvoltarea capacităţilor   

beneficiarilor proiectelor de 

dezvoltare regională dar și a altor 

actori implicați în procesul de 

realizarea a politicii de dezvoltare 

regională  

    Nr. beneficiari 

instruiți 

Nr. instruiri 

efectuate 

FNDR 

Surse 

externe 

SMP 

SPRCE  

 

Proiectul 

MSPL GIZ 

Parteneri 

Lipsa interesului 

beneficiarilor 

Delegarea altor 

persoane străine 

domeniului 

 Facilitarea atragerii surselor 

din fondurile străine pentru 

implementarea proiectelor din 

DUP și POR Nord   

    Nr. proiecte 

facilitate pentru 

finanțare 

Parteneri, 

Finanțatori 

străini 

SPRCE  

 

GIZ/ 

partenerii 

din 

România/ 

Polonia etc. 

Lipsa interesului 

donatorilor 

pentru 

proiectele din 

POR Nord 

MĂSURA 3.3 

Facilitarea 

dialogului între 

actorii regionali, 

interregionali şi 

internaţionali 

3.3.1 Consolidarea 

relațiilor de colaborare 

cu partenerii de 

dezvoltare regionali, 

naţionali şi 

internaţionali 

 Realizarea activităților 

comune cu partenerii naționali, 

regionali și internaționali, în baza 

acordurilor de colaborare 

încheiate şi planurilor comune 

    Nr. activități 

comune realizate 

Nr. participanți 

FNDR 

partenerii 

naționali 

regionali 

SPRCE Parteneri 

ADR Nord 

Insuficienţa 

surselor 

financiare 

pentru 

activităţile 

planificate 
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Director ADR Nord                                          Vitalii POVONSCHII    

 

                             
 

ELABORAT: 

Șef  SPRCE: Maria PRISACARI                   ____________ 

Șef SMP: Constantin BÂNDIU                           ____________ 

Șef  SFA: Svetlana BAZATIN                            ____________ 

       

 

COORDONAT: 

Secretarul de Stat în domeniul dezvoltării regionale și rurale                    Dorin ANDROS  ________________________   

Șef Direcție politici de dezvoltare regională:                                                Igor MALAI      _________________________   

Șef Secția relații cu instituțiile de dezvoltare regională:                    _______________________________________       

 Facilitarea vizitelor 

partenerilor internaţionali în RDN 

    Nr. delegaţii 

primite 

Nr. participanţi 

FNDR 

Parteneri 

SPRCE Parteneri 

ADR Nord 

Modificarea 

planurilor etc. 

3.3.2 Facilitarea 

încheierii acordurilor de 

parteneriatelor între 

ADR Nord şi alte 

instituţii regionale, 

naţionale şi 

internaţionale 

 Identificarea noilor parteneri 

de dezvoltare 

 Încheierea noilor acorduri de 

parteneriate 

    Nr. parteneriate 

stabilite 

Nr. acorduri 

semnate 

FNDR 

Parteneri 

 

 

 

SPRCE  

 

Parteneri 

ADR Nord 

Lipsa interesului 

instituţiilor 

pentru crearea 

de parteneriate 

 


